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Opus 2i — administrationsløsningen der vokser
med din forretning
Fordele — Opus2i:
• Webbaseret administrationsløsning
• Kører på tværs af platforme — både
pc og iPad
• Mobil adgang til løsning og data
• Ny forretning startes op med få klik
• Integreret regnskabssystem
• Vælg selv, hvem der skal have
adgang til hvilke informationer
• Udskriver til printer, e-mail eller pdf
• Sikker opbevaring af data
• Integrerer direkte til mange andre
systemer — fx opslag i CPR
• Digital aflevering og modtagelse
af data til/fra eksempelvis myndigheder.

Med Opus2i får du en administrationsløsning, der giver dig overblik over
alle områder af din bedemandsforretning — herunder sagsstyring, dødsanmeldelse, kørsler, prisoverslag, regnskab, udlæg og annoncer. Opus2i
understøtter dig kort sagt hele vejen rundt i dit daglige arbejde.
Det er let at komme i gang
Med Opus2i får du en webbaseret administrationsløsning, der kan vokse
med din forretning. Og den fungerer på tværs af platforme såsom pc og
iPad — så løsningen kan bruges lige nemt ude hos kunden, på kontoret og
hjemmefra. Data og adgang følger med derhen, hvor du ønsker og har brug
for det.
Det er også nemt at starte en ny forretning op på systemet. Det kræver blot
en pc og en internetforbindelse.
Kommer hele vejen rundt om din dagligdag
Opus2i har integreret regnskabssystem, som indeholder alle nødvendige
funktioner i et bogholderi, herunder bogføring, fakturering, varer/ydelser,
debitorer og kreditorer.
Du bestemmer selv, hvem der skal have adgang til hvilke informationer
afhængigt af funktion og ansvarsområde. En bogholder kan fx få adgang
til regnskabsdelen, men ikke til sagsstyring og følsomme persondata. Det
betyder, at du trygt kan lægge bogføringsopgaven hos en ekstern konsulent, der kun kan se regnskabsdelen via internetadgangen.
Alle udskrifter i løsningen kan udskrives til printer, e-mail eller pdf.
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Et højt sikkerhedsniveau
Alle data i Opus2i opbevares i et sikret servercenter, hvor der løbende tages
backup af alle transaktioner, ligesom data også sendes til flere forskellige
lokationer. Du skal med andre ord ikke bekymre dig om sikkerhedskopiering.
Integration til andre systemer
Opus2i integrerer til mange andre systemer, og du kan fx nemt foretage
direkte adresseopslag via CPR.
Løsningen giver også mulighed for at aflevere data til den digitale dødsanmeldelse og ansøgning om begravelseshjælp — og for at modtage data retur
fra myndighedernes sagsbehandling.
Annoncer kan oprettes direkte fra sagen via afdøde.dk.
Opus2i gør det også nemt at se ledige højtidelighedstider i tilknyttede
kapeller og kirker og booke tid direkte fra sagen.

Opus2i på din iPad
Opus2i Mobile til iPad kan hentes
gratis i App Store og kan benyttes
med samme login, som du anvender
i Opus2i. Fra Opus2i Mobile er der
desuden integration til afdøde.dk
og gravstensbestilling via Danske
Stenhuggerier A/S.
Systemkrav
Opus2i er et websystem, der bygger
på Java. Systemet kan benyttes på en
pc med Windows-styresystem.
Mobilløsningen kan benyttes på iPad
— helst med 3G/4G dataabonnement.

Start sagsregistreringen allerede ude hos de pårørende
Da Opus2i også kan bruges på iPad, kan du allerede få styr på en række
formaliteter ude hos de pårørende. For eksempel kan du få kundens underskrift på skærmen, og samtidig får kontoret adgang til alle de oplysninger,
der er blevet registreret ude hos de pårørende. I weekenden kan vagten
klares hjemmefra, hvor du har adgang til løsningen via din internetforbindelse.
Hør mere om Opus2i
30 års brancheerfaring har givet os en dyb indsigt i vores kunders behov.
Vores branchespecifikke løsninger tilpasses løbende til de muligheder og
behov, der opstår.
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Kontakt os for at høre, hvordan du kommer i gang.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 1.800 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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